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Årsberetning 2012

Styret har i 2012 bestått av:

Formann Valter Bakkene
Nestformann Henning Pytterud
Sekretær Heidi Kvale Uglum
Styremedlem Svein Hauknes
Kasserer Ove Erik Storhaug. 
Materialforvalter Øyvind Torp

Møter.
Det har vært avholdt tjue klubbmøter, alle på  Askim videregående skole, og i tillegg en 
"julesammenkomst" på Askim Veikro torsdag den 5. desember.

I perioden har det vært holdt fem styremøter. 

Årsmøtet ble avholdt den 9. februar på Askim vgs.

Aktiviteten hele året har vært noe preget av prosjektet "Askim 2012"  som var et 
oppdrag vi fikk av Askim kommune på slutten av 2011 da de engasjerte klubben til å ta 
bilder fra Askim gjennom hele 2012.

Printerrommet.
Vi startet arbeidet i det nye året med at noen teknisk kyndige medlemmer den 17. januar 
installerte vår nyanskaffede printer Epson 6220 i mørkerommet, som etter dette har fått 
navnet "printerrommet".

Etter dette ble det fire tirsdager holdt "printervakt" i tilfellet av et oppdemmet behov for å 
skrive ut bilder. Det var den 31. januar og 7., 14. og 28. februar. Kun et par  medlemmer 
benyttet seg av tilbudet.
Printeren har vært svært lite brukt resten av året også.

Fotoskanneren har knapt nok vært brukt dette året.

Rommet har også vært brukt som lokaler til styremøtene.
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Økonomi.
Det har i 2012 vært 22 stk. betalende medlemmer, og  pr. 31. desember sendte vi ut 
møteinnkalling og påminnelser til 30 medlemmer og andre interesserte.

Inntekter av Grasrotandelen har i år steget til gledelige kr. 2638,43 hvilket er like mye 
som kontingentinntekter fra 6,5 medlemmer.
Klubben har en god økonomi selv om det i årets regnskap fremkommer et underskudd. 
Det skyldes at vi i slutten av april kjøpte en stor flatskjerm til bruk i printerrommet.

Utflukter.
Årets første utflukt var søndag den 29. april da vi reiste til Svarverud i Trømborg for å 
fotografere "vårbilder". 

Søndag 12. august var det tur til Preus Fotomuseum i Horten for å se NSFF sin 
fotoutstilling. 
Til tross for brukbart vær var det kun tre medlemmet med følge som deltok.

I forbindelse med "Askim 2012" ble det også arrangert noen turer i nærmiljøet.
Den første var allerede den 28. januar. Den 12. mai dro vi ned til Indre Østfold 
Renovasjon og dokumenterte hva som skjedde der.
Den 31. mars var vi ute i Askimbyen igjen. 

Konkurranser.
Vi har også i år gjennomført det vi kaller "Månedens bilde" med innlevering til annet 
hvert møte. Noen ganger med bundet motiv andre ganger med fritt motiv.

Den 7. oktober ville vi lage en "Fotomaraton" for medlemmene, men den ble avlyst da 
ingen meldte seg på.

Fotokonkurransen "Østfoldfotografen" hadde innlevering den  21. oktober og fire av våre 
medlemmer var med. 
I den forbindelsen var det "utskriftskveld" i printerrommet den 17. oktober.

Kurs.
På enkelte klubbmøter har vi noen av medlemmene tatt opp og snakket om forskjellige 
temaer.
Den 8. mars var det snakk om "back-up" og "lagring" av bilder.
Den 26. april var det "lagringsstrategi" som sto på programmet.
Den 21. juni snakket vi om "Bilder i sosiale medier"
Den 24. oktober var det "Bildealbum og videoredigering"
Den 1. november ble det i regi av Moss Fotoklubb holdt et fotoforedrag med Ole Jørgen 
Liodden som foredragsholder. Han viste også mang naturbilder i forbindelse med 
foredraget og mange klubbmedlemmer fra Askim var der.
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Dette var "gratis" for medlemmer av fotoklubber i Østfold. De betalte ikke 
inngangspenger fordi de forskjellige klubbene hadde spleiset på utgiftene. Dette var et 
opplegg som mange likte og det blir nok mer av dette.

Midt i oktober kom det opp ønske fra medlemmene om å kjøpe Adobe programmer til 
redusert pris fra NSFF.
I den forbindelsen ble det den 22. november holdt kurs på Askim vgs med med Anette 
Kvamsdal fra Halden Kameraklubb som instruktør i FotoShop CS.
Flere medlemmer kjøpte i etterkant Lightroom og CS.

Annet.
På klubbmøte den 12. april viste Per Christian Anfinnsen bilder fra Svalbard.

Den 7. juni viste Live Tronstad bilder som hun hadde tatt i Afrika.

Den 3. oktober sendte vi brev til Askim kommunen med spørsmål om vi kunne få bruke 
2. etasje i "Høvleriet" som møtelokaler. Det ble ikke innvilget da Askim Idrettsforening 
skulle ha disse lokaler etter at de måtte ut av Parklokalet.

Den 10. oktober begynte vi å ha møtekvelder på onsdager igjen etter at vi noen 
måneder hadde hatt torsdag som møtedag.

Den 14. oktober var vi inviterte til å være med å ta bilder i prosjektet "Bli kjent med 
Solbergfosslinna og Askim Havn" som var en turmarsj fra Askim til Solbergfoss.

På klubbmøte den 21. november tok vi opp til bred diskusjon driften av Askim Fotoklubb 
og eventuell bruk av sosiale medier og web-siden.
Styret fikk en del innspill og vil jobbe med forslagene som kom inn.

Til prosjektet "Askim 2012" ble det fra medlemmene innlevert 1660 bilder. 
1598 stk. av disse blir levert til kommunen. 

for styret i Askim Fotoklubb

    Valter N. Bakkene
                


